
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 11 września 2014 roku 

 

Jak zwykle w czwartek, 11-go września członkowie Prezydium Zarządu Okręgu spotkali się w 

siedzibie Okręgu, spotkanie poprowadził Prezes, Waldemar Gozdek. 

Rozpoczął Kolega Krzysztof Lipiec, Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży, sprawozdaniem z 

działalności Komisji w okresie styczeń – sierpień. Prezydium pozytywnie oceniło działania Komisji. 

Następnie Wiceprezes, Stanisław Jakubik, przedstawił szczegółowy plan zarybień wód z poza 

obwodów rybackich. Ogólne założenie przyjęte do planu to 40 kg narybku na hektar lustra wody, co 

daje sumarycznie 5550 kg. Plan został zaproponowany przez Komisję ds. Zarybień. Priorytetowo 

zostały potraktowane zbiorniki w Łaskarzewie (300 kg) i w Godziszu (400 kg), które muszą zostać 

zarybione „od zera”. Jako nowość pojawił się narybek sandacza i pstrąga tęczowego dla zbiorników w 

Garwolinie i w Siedlcach. 

W dalszej części posiedzenia Skarbnik Okręgu, Kazimierz Białas, omówił podstawowe elementy 

wykonania budżetu Okręgu. Do końca sierpnia b.r. składki opłaciło 8188 członków. Przychody w 

stosunku do planowanych są na poziomie 96%, plan roczny zakładał 8500 członków i wydaje się 

realny. Wydatki Okręgu mieszczą się w zaplanowanych. Na dzień dzisiejszy nie widać potrzeby 

korekty budżetu. Niepokój budzi wysokość opłat za obsługę bankową. Stąd sugestia, by Księgowa 

rozpoznała ofertę innych banków oraz konieczność wprowadzenia elektronicznej obsługi konta. 

Dalej omówione zostały tematy najbliższego posiedzenia Zarządu Okręgu, które odbędzie się 25-go 

września. 

Prezydium ZO zajęło się różnymi sprawami bieżącymi. Prezes zasugerował konieczność zaplanowania 

w przyszłorocznym budżecie znacznej kwoty przeznaczonej na utrzymanie terenów zielonych nad 

naszymi zbiornikami. Następnie wspólnie z Sekretarzem omówił wyniki sierpniowego spotkania 

przedstawicieli Okręgów Ściany Wschodniej. Tematyką były propozycje Zarządu Głównego w kwestii 

zmian statutowych, problemów związanych z wprowadzeniem składki krajowej oraz projektu uchwały 

zamiennej w stosunku do uchylonej nr 154. Kolejnym ważnym tematem była konieczność wykonania 

robót dodatkowych na budowie zbiornika wodnego w Godziszu. Po całkowity napełnieniu okazało się, 

że most na odpływie do rzeki Okrzejki jest zbyt nisko nad lustrem wody. Niezbędne jest jego 

podniesienie i to przed okresem zimowym. Wstępnie oszacowano koszty tej operacji i sposób 

wykonania. Wójt gminy Sobolew zgodził się na sfinansowanie robót drogowych niezbędnych do 

wykonania przy tej okazji. Ostatecznie Prezydium zgodziło się na wykonanie w/w robót. 

 

Na tym zakończono spotkanie.   

       

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


